
 

Profiel Hoofd Kwaliteit, communicatie en beleid 
 
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bestaat uit zes academies en een Servicebureau.  
De Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amsterdam, de 
Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Academie voor Theater en Dans vormen 
samen de AHK. In tal van specialistische hbo-studierichtingen op bachelor- en masterniveau leidt de AHK 
studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed.  
 
Binnen de AHK zijn ondersteunende diensten georganiseerd in het Servicebureau (SB), bestaande uit de 
afdelingen Concerncontrol, Centrale administratie en inkoop, Huisvesting en beheer, ICT, 
Informatiemanagement, P&O en de afdeling Kwaliteit, communicatie en beleid (KCB).  
 
Het hoofd KCB heeft, net als de hoofden van de afdelingen Concerncontrol en Informatiemanagement, 
een directe functionele relatie met het College van Bestuur. 
 
De AHK heeft in juni 2018 een nieuw Strategisch Plan vastgesteld. Dat plan is richtinggevend voor de 
activiteiten van de komende vier à vijf jaar. Belangrijke thema’s zijn: arbeidsmarkt, leven lang leren, 
diversiteit, technologie, onderzoek en internationale samenwerking. Mede in dit verband zal invulling 
gegeven worden aan de planvorming en uitvoering van de besteding van de middelen die voortvloeien uit 
het studieleenstelsel. Voorts spelen zich de komende anderhalf à twee jaar talrijke visitaties / 
accreditaties af, inclusief de instellingstoets en de beoordeling van het onderzoek. 
Er bestaat een duidelijke behoefte om de interne communicatie binnen de hogeschool beter te 
structureren en inhoud te geven. 
 
De ambities van de AHK en de activiteiten die nodig zijn om deze te verwezenlijken, vragen om een 
goede samenwerking tussen de verschillende organisatie-eenheden en -niveaus binnen de AHK, tussen 
ondersteuning en bestuur en tussen de verschillende afdelingen in het Servicebureau. De afdeling KCB 
speelt hierin een zeer belangrijke ondersteunende en adviserende rol. Een en ander geschiedt binnen de 
context van het “DNA van de hogeschool”: de academies zijn beeldbepalend en hebben een grote mate 
van vrijheid in het bepalen van hun beleid. De governance van de AHK stoelt op dat uitgangspunt. 
 
De afdeling KCB verzorgt de beleidsadvisering aan het College van Bestuur op het terrein van 
gezamenlijk hogeschoolbreed onderwijs-, onderzoeks- en communicatiebeleid. De afdeling adviseert over 
implementatie van (onderwijs)wet- en regelgeving en adviseert en ondersteunt bij de uitvoering van het 
strategisch plan van de hogeschool. 
De afdeling adviseert en ondersteunt de directies van de academies bij de vorming en uitvoering van 
onderwijs- en onderzoeksbeleid op academieniveau. De directies van de academies zijn verantwoordelijk 
voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid van de eigen academie, binnen de kaders van de hogeschool en 
van wet- en regelgeving. 
 
De afdeling ontwikkelt en verzorgt, onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, de corporate 
communicatie, perscommunicatie en interne communicatie op hogeschoolniveau.  
De afdeling ondersteunt en adviseert de academies bij diverse communicatieaangelegenheden. De 
academies zijn verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie over de eigen academie, 
binnen de vastgestelde kaders van de hogeschool. 
 
Op het gebeid van kwaliteitszorg is de afdeling onder andere belast met de begeleiding van audits en 
accreditaties, het (verder) implementeren van een kwaliteitscyclus binnen de hogeschool en het 
voorbereiden van de instellingstoets kwaliteitszorg. 
 
Het hoofd draagt actief bij aan het (strategisch) beleidsdenken en beleidsmatig handelen binnen de 
hogeschool en heeft een aandeel in de beleidsvorming binnen het Servicebureau. Het hoofd KCB geeft 
leiding aan de afdeling, zorgt voor de taakverdeling en draagt bij aan een werkklimaat waarin de 
medewerkers optimaal kunnen presteren en samenwerken. Het hoofd zorgt ervoor dat binnen de afdeling 
de benodigde en gewenste deskundigheid aanwezig is en wordt ontwikkeld. Het hoofd toetst dit 
regelmatig aan ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden en in het landelijke beleid.  
 
De afdeling maakt organisatorisch onderdeel uit van het Servicebureau, waarbinnen de adviserende en 
ondersteunde taken ten behoeve van de directies van de academies worden afgestemd met de andere 
afdelingen van het Servicebureau. De invulling van de personeelsinzet vindt plaats binnen de 
vastgestelde begroting voor de afdeling, als onderdeel van de begroting van het Servicebureau. 



 

Het hoofd valt hiërarchisch onder de directeur van het Servicebureau voor wat betreft processen, 
afstemming, samenwerking en de wijze van leidinggeven. Het hoofd heeft een directe functionele relatie 
met het College van Bestuur over de voorbereiding, inhoud en de uitvoering van de taken op het terrein 
van  de (strategische) beleidsvorming/advisering.  
 
Het hoofd organiseert de taken en de takenpakketten op een efficiënte en effectieve wijze. Het hoofd kan 
(delen van) de coördinatie van taken en taakpakketten opdragen aan medewerkers van de afdeling, al of 
niet in de vorm van projecten of programma’s. Ten behoeve van specifieke taakgebieden kunnen 
coördinatoren/teamleiders worden aangewezen die het afdelingshoofd ondersteunen bij de dagelijkse 
aansturing van de activiteiten. 
  
Het hoofd van de afdeling dient een ervaren manager te zijn met brede kennis van kwaliteitszorg, 
onderwijs- en onderzoeksbeleid en communicatie. Hij/zij heeft ervaring in deze vakgebieden, is voldoende 
thuis in het hoger onderwijs en onderzoek en kan op dit terrein op hoog niveau adviseren.  
Het hoofd van de afdeling heeft ervaring met werken in een complexe non-profit organisatie met een 
gelaagd krachtenveld, met geprofileerde directeuren op academieniveau. Het hoofd weet met 
overtuigingskracht en op diplomatieke wijze beleidsvoornemens en ideeën op de agenda van de 
academiedirecties en het College van Bestuur te zetten. 
 
Het hoofd KCB is enerzijds een uitstekend adviseur van bestuur en directies en is anderzijds in staat om 
de medewerkers in de afdeling leiding te geven op een manier die past bij beleidsprofessionals c.q. 
experts. Dat betekent ook dat het afdelingshoofd ruimte geeft aan de medewerkers, die in veel gevallen 
met een grote mate van professionele zelfstandigheid opereren in de eigen portefeuille richting bestuur en 
directeuren. 
 


